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Til ledelsen

Fra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et CVR-num-

mer at have en postkasse til Digital Post fra del offentlige. Post-

kassen er gratis og kan allerede nu oprettes på Virk.dk/postkasse.

I jeres digitale postkasse vil I fremover få vigtige meddelelser om

fx sy gedagpenge, straffe attester, bil syn o g årsre gnskab.

Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske post-

kasse. Det betydet at det er jeres ansvar at læse ny post'

I skal bruge en NemID medarbejdersignatur, når I opretter post-

kassen. Frem til 1. november kan der være en del ventetid på

signaturen. Bestil derfor en NemID medarbejdersignatur allerede

nu - og opret postkassen inden 1. november, så I ikke går glip af
vigtig digital post fra det offentlige.

Læs mere, og bliv guidet igennem oprettelsen på

Virk.dk/postkasse

Har I svært ved at bruge computeren, kan I fa hjælp på biblioteket.

Send en SMS med teksten: "BIB" og jeres postrummer til 1940. Så

far I telefonnummeret til et bibliotek i nærheden.

Det koster alm. SMS takst.

Med venlig hilsen/D, //

'fttu 4"/
Betina Haderåp
Direklør for Erhvervsstyrelsen

Digital post er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen til virkscmheder,

foreninger mv. vil spare samfundet {or knap 400 mio. kr. om året - til glaede for både borgere og virksomheder
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